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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

De acordo com o Ministério da Saúde, na

atualidade, estima-se que 6,4 milhões de crianças

brasileiras tenham excesso de peso e que 3,1 milhões

já evoluíram para obesidade. A doença acomete

13,2% das crianças entre 5 e 9 anos de idade, sendo

que 28% das crianças, acompanhadas pelo Sistema

Único de Saúde, já apresentam excesso de peso,

conforme dados de 2019, baseados no Índice de

Massa Corporal – IMC (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2021)

Nosso objetivo é identificar a obesidade infantil,

prevenindo-a, a fim de saber suas causas e

consequências.
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Pesquisamos e descobrimos que a obesidade

infantil aumentou muito durante a pandemia, sendo um

grave problema a ser enfrentado. Muitas crianças são

obesas, por questões genéticas, faltas de atividades

físicas e problemas psicológicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Com a ajuda de vários artigos e pesquisas do

Google Acadêmico e em site, realizamos um estudo

sobre a obesidade infantil, tentando compreender suas

causas e formas de prevenção.

CONCLUSÃO

A

Chegamos à conclusão que, para prevenirmos a

obesidade, há necessidade de acompanhamento

multidisciplinar da criança, desde o nascimento, por

médicos, nutricionistas, psicólogos e educadores

físicos, com a conjugação de dieta, exercícios físicos

controlados e apoio emocional, individual e familiar.

Apoio:

br.freepik.com/vetores-gratis/fazendo-dieta-personagem-de-desenho-animado-de-homem-com-

excesso-de-peso-comendo-macas-e-cenouras-em-vez-de-hamburguer-e-junk-food-

emagrecimento-nutricao-alimentacao-balanceada-ilustracao-vetorial-de-metafora-de-conceito-

isolado_11663522.htm

CAUSAS DA OBESIDADE INFANTIL

Fatores genéticos e hormonais

Falta de sono

Problemas psicológicos

Alimentação inadequada ou excessiva

Sedentarismo

CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE

INFANTIL

Doenças respiratórias, como asma e apneia

Obesidade mórbida, quando adultos

Doenças ortopédicas, como problemas na coluna ou joelhos

Dores nas articulações

Disfunções do fígado, em função do acúmulo de gordura

Colesterol alto

Diabetes

Hipertensão arterial

Complicações metabólicas

Acne

Assaduras e dermatites

Enxaqueca

Depressão

Isolamento social

Solidão

Bullying

Disfunções alimentares, como bulimia e anorexia

Baixa autoestima


